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Indledning

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 28. januar 2005

Jeg vil igen indledningsvis bemærke, at detaljerne omkring Nord-Als Boldklubs mangesidede
engagementer ikke er nævnt i min beretning for 2004. Det er jeg sikker på, at Jesper
Kirkegaard, Jesper Thomsen, Peer Christiansen samt Bjarne Knudsen i stor grad har taget
med i deres beretninger, som følger senere i dagsordenen. Jeg ønsker derimod at koncentrere
mig om nogle mere overordnede temaer, som har trængt sig på eller som i det forløbne år har
været omgivet med ekstra fokus.

Alt i alt har det dog været et godt år for Nord-Als Boldklub. (Det er således ikke blot
symbolsk, at Kedde D har tommelfingeren vendt opad):

Globalisering

Når I ser på følgende dias i præsentationen, håber jeg, at det giver indtryk af, hvad jeg forstår
ved et godt klubliv. Jeg mener disse fotos symboliserer afslappet fællesskab - hvad enten det i
situationen er omkring et stykke arbejde, en aktivitet, et møde, en rejse eller for den sags
skyld en fodboldkamp. Dette bør være foreningens tilbud til alle globaliseringsramte
medborgere. Vi er efterhånden alle så dikteret af effektivitet i jobbet og i mange tilfælde også
i store dele af fritiden, at det sandsynligvis ikke just er det behov, som vi efterspørger i en
forening som Nord-Als Boldklub. Derfor mener jeg, at vi bør være opmærksomme på,
hvordan vi leder og driver klubben.

Bestyrelsen har ikke lavet gennemgribende strukturændringer uden at både medlemmer og
ledere har drøftet dette i ro og mag. Og vi giver os også tid til at gennemføre ændringerne.
Ligeledes har vi ikke ændret en masse fremgangsmåder her og nu og på een gang. Det er
udtryk for en kvalitativ tilgang tilledelsesarbejdet i klubben. Så lad os satse på kvaliteten i
arbejdet frem for at fokusere på effektiviteten. Effektiviteten kan vi meget bedre bruge på
fodboldbanen.
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Det meste her i livet er jo en balancegang. Det er ovenstående også. Der er ikke meget kvalitet
over at deltage i noget, som ikke fungerer hensigtsmæssigt. Men det er ikke her pointen
ligger. Pointen ligger i at være flere om de mange opgaver, som klubbens ledere og
medlemmer løser. I en frivillig forening er det netop ikke afgørende, om der afsættes 6 eller
10 personer til opgaven. Det afgørende er, at antallet passer, så det både er afslappende og
afstemt efter opgavens karakter.

For at dette ikke bare skal fremstå som "valgflæsk", bør der nye initiativer til. For at kunne
leve op til disse mål for arbejdet iklubben bør vi være flere om opgaverne. Opgaven for
bestyrelsen bliver her at hverve nye medlemmer i alle aldre, hverve flere hjælpere samt flere
trænere og ledere. Hvordan vi konkret løser en sådan "hverve-kampagne", er der lige nu ikke
mange bud på. Vi vil dog i "ro og mag" se på nogle "effektive metoder" og selvfølgeligt tage
imod alle input hen ad vejen. Eksempelvis kunne det være en god ide' at lave forældreråd til
alle hold/afdelinger på ungdomssiden. Netværks-filosofien vil i den sammenhæng komme til
sin ret.

Om det ovennævnte blot er en fin indpakning af det faktum, at vi indenfor kort tid
eksempelvis skal finde en formand og kasserer til FEST-I-BY, en redaktør af vort klubblad
"Sporten" eller om det bare er fordi, at vi har planlagt endnu et stort arrangement i årets løb,
lader jeg være op til jer. Men det er ikke mit udgangspunkt.

Lad mig så lige benytte lejligheden til kort at skitsere det omtalte arrangement. Det drejer sig
om en form for markedsfest, hvor alle har mulighed for at købe salgsboder. Marked, gøgl,
underholdning, konkurrencer, spinning-show og efterfølgende "bal" bliver de bærende
elementer i arrangementet. Det hele skal foregå lørdag den 03. september 2005 i og omkring
et stort telt på den gamle ringriderplads i Nordborg. Tidspunkt og arrangementets karakter
kolliderer ikke med andre lokale planer eller programsætninger. Udvalget omkring dette
arrangement er i fuld gang med planlægningen og vi har en stærk optimisme overfor dette nye
tiltag.

Vi mangler stadig et godt slagkraftigt og relevant navn til arrangementet. Det var måske en
ide' at udskrive en konkurrence om et sådant navn!

Elite-industri

I relation til det tidligere nævnte er det smartest at overlade det fokuserede effektive
idrætsarbejde til alle klub-overbygninger, team dit og team dat, elitesatsning ''her og der",
diverse eliteafdelinger samt Sønderjysk Elitesport. Med vores geografiske placering samt den
generelle udvikling på Nord-Als kommer vi som klub inden for en overskuelig horisont ikke
til at spille nogen rolle, når det gælder elite-satsning. Det har jeg heller ingen problem med. Vi
har muligheden for at vurdere de tilbud, der opstår i det sønderjyske område. Her bør vi gøre
brug af tilbudene og samtidigt påvirke udviklingstendenserne. Elitesatsningerne må ikke
kvæle breddeindsatsen. Dette er alle enige om - også "elite-industrien". Det er jo en politisk
korrekt udmelding. Samtidigt kan man få fornemmelsen af, at sponsor-markedet bliver
støvsuget for midler. Balancegangen er også her særdeles vigtig.
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Målsætninger

Jeg har i efteråret siddet i et lille udvalg, hvor målet med udvalgsarbejdet var at tilvejebringe
en kulturpolitisk handlingsplan for Sønderborg-området. Gruppen peger her på 3
satsningsområder (kulturelle fyrtårne), som vi mener området bør profilere sig på. Det drejer
sig her om musik, idræt og fødevarer. På netop idrætsområdet har det været vigtigt for mig, at
finde en fornuftig balance mellem elite og bredde. Nu er det op til områdets politikere at
vurdere planen.

Under alle omstændigheder rummer planen bl.a. tiltag, som opgraderer indsatsen for den
frivillige idræt. Der bør planen gøre, for at vor ny storkommune kan markere sig på
idrætsområdet.

Jeg kan i den sammenhæng ikke lade være med at gøre opmærksom på, at Nordborg
Kommune gør mindre og mindre på fritids- og kulturområdet. Som eksempel vil jeg nævne
håndteringen af kommunens fritidsdag, hvor foreningerne på fritidsområdet kan indstille en
leder til en hædersbevisning. Budgettet til dette arrangement er meget sparsomt. Og i forhold
til dette budget er arrangementet sådan set udmærket. Det giver bare ikke meget plads til
hverken begejstring, fest eller farver. Tilslutningen er efter min mening også derefter.

Hvor er den "store idrætspris" blevet af?
Hvor er nytænkningen i forhold til rammerne?
Hvor er visionerne i forhold til foreningerne?

Ser man på afholdelsen af "Frivillighedsdagen", så rummer denne meget af det ovenfor
efterlyste. Og det bør man endelig fortsætte med. Det er både klogt og også fuldt fortjent for
alle de menneskers indsats. Indsatsen i foreningerne fortjener dog også en lignende ramme for
deres frivillige.

I 2003 skrev jeg i april-nummeret af "Sporten":

"Mangler der ikke nogle klare målsætninger for, hvad klubben forventer af de enkelte
afdelinger, hold, trænere og spillere. Har bestyrelsen slet ingen visioner vedr. sportslige,
sociale eller medlemsmæssige mål. Ligger NB bare og skvulper i havoverfladen.

Svaret hertil er helt enkelt: Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke fastlagt sådanne mål
- og dette er helt bevidst. Visioner er oftest omkostningsfrie, men målsætninger bør være et
instrument, som man bevidst indarbejder i klubbens handlinger og rammer. Heri ligger også
begrundelsen for, at vi ikke har lavet egentlige målsætninger. For det er netop klubbens
strukturer og rammer, der i den kommende tid vil gennemgå nogle forandringer. Først når
disse tiltag er endeligt besluttet og med tiden er kommet ind under huden, giver det mening at
arbejde med konkrete målsætninger. Alt andet ville i bedste fald være gætværk og uden nogen
form for værdiskabelse. "
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Nu er målsætningerne lavet!

Det er et godt stykke arbejde, der er lavet af udvalgene. Og synliggørelsen er således en
naturlig del af denne proces. Indholdet vil kunne fmdes på hjemmesiden, i klubfolderen og i
andre sammenhænge, hvor det naturligt er en del af informationen til spillere, trænere og
ledere. Det konkrete indhold i målsætningerne følger senere.

Selvom målsætningerne ikke rummer visioner om eliteplan for klubben og at vi som nævnt
skal fmde vores naturlige plads blandt de mange elite satsninger, så skal der da ikke herske
tvivl om, at skulle vi have en talentfuld årgang med perspektiver, så vil vi selvfølgeligt give
plads til en sådan satsning. Vi tager bare dette som en oplevelse. Ikke som et resultat af en
bevidst plan.

Ungdomsafdelingen

Det går godt i ungdomsafdelingen. Jesper Kirkegaard, Søren Zaremba og Jan Wind har styr
på tingene. Der har også været gode sportslige resultater, som I kan høre om under Jesper
Kirkegaards beretning.

Selvom der i nogle af de ældre årgange gerne måtte komme nogle flere spillere, så er
afdelingen stor. Der skal findes mange trænere til de mange hold. At dette ikke er en let
øvelse, kan både seniorudvalg og oldboysudvalg sikkert bekræfte. At det endnu en gang er
lykkedes for jer på ungdomssiden er resultatet af seriøst og godt arbejde. At I i den
sammenhæng har fået udarbejdet nogle synlige og gode retningslinier omkring
omkostningsgodtgørelse, er en klar fordel, når posterne skal besættes.

Jeg vil vove den påstand, at hvis ikke vi kan tilbyde en trænerkapacitet som eksempelvis Hans
Rønn Pedersen nogle attraktive rammer, så står andre klar med tilbudene i hånden. Det er
typer som Hans, der er altafgørende, hvis spilleme i de ældre årgange som junior og ynglinge
skal fastholdes. Og det er livsnødvendigt, hvis vi vil bevare senior- og oldboysfodbolden. Og
det vil vi. For så ville der være langt mindre mulighed for det afslappede fællesskab!

Seniorafdelingen

Det bliver endnu en svær sæson for seniorholdene. Klaus Tonnesen kommer til at arbejde
med en smal trup, der i forhold til sidste sæson ikke kan forvente meget tilgang. Tværtimod
hører jeg om en del spillere, der flytter fra Nordborg. Det har hverken seniorfodbolden i
klubben eller Nordborg specielt meget brug for. Vi må simpelthen ud at finde et par ekstra
spillere.

Jesper Thomsen har mange flere forhold omkring seniorfodbold i sin beretning.



5

Oldboysafdelingen

Vi må her også fmde nogle initiativer, der kunne give afdelingen nogle ekstra medlemmer.
Dette kunne gøre holdlederjobbet noget mere afslappende. Der skal efterhånden et godt
spillerpolster til, når der skal samles et hold. De typer, som "i gamle dage" spillede alle kampe
- også selvom de gik glip af datterens barnedåb eller moderens 50 års fødselsdag, har i dag
mange andre gøremål, som lige skal ordnes på selve kamptidspunktet.

Økonomi

Måske kunne vi blandt de nyerhvervede spillere fmde en holdleder-assistent?
Måske kunne vi lave en ordning med golfklubben. En ordning, som begge klubber kunne
drage fordel af. Det er vigtigt for klubbens samlede status, at vi har god og velfungerende
oldboysafdeling. Det er herfra mange hjælpere, trænere og ledere bliver rekrutteret.

Peer Christiansen kommer med flere oplysninger i sin beretning.

Jeg vil helt overlade til kasserer Bjarne Knudsen at bekendtgøre regnskabet for 2004. Jeg har
indledningsvis blot nogle supplerende kommentarer.

Vi har i bestyrelsen brugt meget dagsordentid på håndteringen af (manglende) kontingent-
indbetalinger fra medlemmerne. Der er konsekvent blevet fulgt op på kontingent-status.
Således er kontingent-restancer stort set ude af verden. De få, som stadig mangler, kommer
ikke til at slippe for betalingen, hvis de fortsat vil spille fodbold her. l enkeltstående tilfælde
er der mulighed for, at der kan gives kontingent-frihed. Men det kræver altså, at begrundelsen
er meget god. Opkrævningerne af kontingent bør fremover varetages ud fra princippet: Der
skal tages hensyn til dem, der kan finde ud af at betale. De andre bør have en klar og
utvetydig henvendelse.

Der er i den sammenhæng lavet en praksis, som håndterer manglende betalinger ud fra
ovenstående devise. Selve kontingent-beløbene forbliver på 2004-niveau. Bjarne fremlægger
disse satser senere i dagsordenen.

Det er i dag 13. gang, at Bjarne Knudsen fremlægger NB' s regnskab på generalforsamlingen.
Det også hans sidste regnskab, idet Bjarne har valgt at fratræde her på denne
generalforsamling. Det er en kæmpe indsats, som du har lagt for dagen. Det skal du have stort
tak for. Når du efter årets FEST-l-BY også holder som formand for komiteen, har klubben
nok en lille erkendtlighed udover takken. Bestyrelsen foreslår Kurt Nissen til kassererposten.
Jeg håber, at forsamlingen tager godt imod det forslag.

Ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt er det et godt tidspunkt at stoppe.
Det er gået økonomisk godt i år. Det glæder mig både på Bjarnes og klubbens vegne.

Et fornemt resultat fra vort lottospil har bidraget flot til årets resultat. Jørn Nissen og hele
hans lotto-team har i den sammenhæng ydet en flot indsats.
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Afslutning

Torsdag den 27. maj 2004 tog vi i Havnbjerg Kirke afsked med æresmedlem Peter Hansen.
Han sov stille ind den 22. maj 2004. Peter blev 82 år.

Vi har mistet en af pionererne i Nord-Als Boldklub. Æret være Peter Hansens minde.

Til Fritidsdagen i Nordborg Kommune havde bestyrelsen indstillet Birger Petersen til en
officiel anerkendelse for sit virke i NB. Endnu engang tillykke til Birger.

Jeg vil også ønske Preben Christensen tillykke med titlen som årets NB r er.

Jeg skylder også Bjarne Skou en stor tak for hans indsats i bestyrelsen og generelt i klubben.
Bjarne Skou genopstiller ikke til bestyrelsen, og han har med 8 års bestyrelsesarbejde haft
mange gøremål i klubben. Det har været et privilegium at have en type som Bjarne siddende i
bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Arne Frederiksen som afløser for Bjarne. Tag venligst godt i
mod dette forslag.

Jeg har en lille uofficiel initiativpris til Benny Jørgensen. Da "Sporten" pludselig blev meget
dyr at sende med Post Danmark, idet porto støtten blev skåret væk, tilbød Benny at bringe
Sporten ud - helt på frivillig basis. Det skal du have stor tak for. Vi sparer mange penge og
medlemmerne får stadig klubbladet ind af døren. Det fortjener Peter Glocks indsats på dette
gode klubblad ganske enkelt.

Klub 22 havde 25 års jubilæum. Dette blev fejret på behørig vis - endnu en gang tak for
invitationen til festlighederne på Nymølle Kro. Det var en dejlig fest med mange minderige
tilbageblik. Held og lykke til de 22 medlemmer i tiden fremover.

Slutteligt ønsker jeg at sige tak til alle hjælpere, trænere, ledere og kolleger i bestyrelsen for
indsatsen til gavn for Nord-Als Boldklub. Uden jeres indsats var der ingen klub - og det ville
gøre tilværelsen noget mindre afslappende her på Nord-Als.

Ligeledes sender jeg en tak for samarbejdet til medier, sponsorer, NIC, Idrætsfonden for
Nord-Als samt Nordborg Kommune.

Nord-Als Boldklub ønskes hermed en rigtig god sæson 2005.

2005-01-28 Jens Chr. Hansen
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